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ARP DÜN FiLEN BAŞLADI 
Alnıan kıtaları Polonya topraklarına 
rnüteaddid yerl e r den tecavüz etti 

lngiliz _Kralından 
-inönü'ne mesaj 

• 
T"rk-İngiliz dostluğu bir defa 

u daha tebarüz ettirildi 

Büyük Polonya şehirleri hava taarruzuna uğradı; 
\re Almanya Danzig şehrini ilhak etti 

Roma • 
l INGIL TEREDE ~IYET 1 

Dün umumi 
seferberlik 
ilan edildi 

SON HAZIRLIK 

650,000 çocuk şehirden 
hali mıntakaya çıkarıldı 

Londra : t ( Royter )- Londra
dan çocukların tahliyesipe bugUn baş
lanrnıştır . Bu tabliye dört gUn sU· 
rccektir. Bunu muteakip körler ve 
anneler çıkarılacaktır. 655,000 çocuk 
Şehirden çıkarılmaktadır. Tabliye bi
tinceye kadar normal tren servisle .. 
rindeki tadilat de,,.am edecektir · 

Hastahaneler hastalarını şehirler 
haricine taşımaktadırlar . Butun ln· 
gilterede bava mudafaa komiteleri 
faaliyete geçmiş bulunmaktadır. 

Londra : 1 ( Royter ) - lngil· 
terede bir haftadan fazla için iaşe 
maddesi satın almak ya•ak edilmiştir. 

Londra : 1 ( Royter ) - Butun 
•ı:natör telsiz ruhsatiycleri geri ahn· 

nııştır . 
Londra : 1 ( Royter ) - İngili• 

baktımeti Kanadadan sUratle buğday 
Ve janbon satın alanı:nası teşebbüsüne 

geçm iştir . J .1. 
L d . 1 ( Royter ) - ngı ız 

on ra . . t' • b · d · · ıç ıma a~ 
Fransız kabinelerı aımı 

!inde bulunmaktadırlar. J 'I' 
Londra : 1 ( Royter ) - ngı ız 

lıuk6.meti bir komioike neşrederkck 
• b ku askeri hare c• 
"lmnya nın ugUn k ( h ·p 

tini Polonyanın tahii olara b;I 
.1• ) ki' de telakki etmekte 1 

1 anı şc ın . 
ld u'Idirmektedır · 

o uğunu · l 'it . l ( Royter ) - ngı e-
Londrıı .'seferberlik ilıio edilmiş· 

rede uoıumı. 

tir. . l ( Royter ) - İngiliz 
Londra · bu Un saat 19 da bir 

parl8oıcntosu g 
. ·apmıştır. 

içtım• > _ Royter 
Londra : 1 - 8 ' a... resmi 

. osının bildirdiğine gore t' klifleri 
aJ• .. d Al · anın e . 
mahhller e ' many. . t kliflerıne 
hakkında, bunların Lıgılı~; tebarüz 
bir ce,,.ap teşkil etme 

ettırilruektedir. " Polonya ile 
Ayni mahfillerde 1 terin kn"" 

d k' mese e 1 
Almanya arasın • ı lu ile ha . 

vetle değil, mUz~~~;.e0/
0

dair Lısilte· 
!edilmesi ıaıımge 1ktı . nazar hatır· 

t',.; no aı 
t'cnin serdet leı· 

!atılmaktadır. 1 ilterenin ' 
. mahfillerde ' 

0
; Ionya ile 

Aynı dabiliııde o . ba -
ınusa vl şartlar d uıakerelerıd kş 

arasın a m dedilm• . 
Almanya t ettiği k•Y l po-
l gayr• •"'" amasın• h r şeyden . b faza 
'-d' fakat e f tlerı mu • "' ır. 1 ınen aa l riıt· 
lonyanın esas.'. ilen taabbUtter•alına· 

k gırış in• 
edilece "e dair tem 
yet olunacağına 

caktır. . hifede -
~ Gerisi ikincı sa 

Hlller Alman aekerı rlçallle birlikte 

CEPHEDE VAZIYET 

Danzig diin 
bir alman 
ili oldu 

EŞSİZ HARP 
Polor yalılar yekvücud, 

azimle çarpışıyorlar 

Berlin : 1 (D.N.B.) - Askeri ha· 
rekat bu sabah Koridıırda, Dantzigde 
ve bir çok Polonya şehirleri iistünde 
başladı. Sabah saat 6 ve 7 de dört 

- Gerisi ikinci sahif~de -

[ ITALYA DA VAZIYET 

Alman vaziye
ti de r in bir in
tiba uyandırdı 

HARP CİNAYET 

Stefani Ajansının 
neşrettiği bir tebliğ 

Roma.' 1 .<a a) - Stafina ajan
~· neşrettığ' bır tebliğde Alman _ 
Polonya ıhtilafının halli için Almanya 
tarafından yapılan tek!illerin ltalyada 
derin bir intiba uyandırdığoını yazıyor 
ve diyor ki : 

Buradaki intiba şudur ki, Danı 
zig, Koridor ve ekalliyetler meselesi
ne dair Alman tekliflerinin intişarın
dan sonra harp dünyanın kabul ede
miyeceği bir cinayet olur. Vaziyetin 
bu suretle inkişafı ka•şısında Polon
yalıların zihniyeti anlaşılamaz . 

FRANSADA VAZIYET 

Dün um umi 
seferberlik 
ilan e di ldi 

ÖRFİ İDARE 
Fransız meclisi bugün 
öğle sonu toplanıyor 

P~ris : 1 (Havas) - Fransada 
ıımu.mı seferberlik bugün ilan edil· 
~ıştır .. _Gene bütün Fransada örfi 
ıdare ılan edılmiştir. 

Paris · ı - F · ransız parlemen-
tosu yaı~1 (bugün) saat 15 de top· 
!anmak uzere davet edilmiştir. 

KUÇUK DEVLETLERDE 1 

Belçika'da da 
seferberliğe 
dün geçildi 

r. ABINEDE 

lsviçrenin bitaraflığını 
halya garanti etti 

.Lo~d~a : 1 (Royter) - Belçika 
kabınesının bugün neşrettiği bir teb· 
lige göre, B~lçika, seferberlijtin "C,. 
kısmtM geçılmesine karar vermiş
tir. 

Londra : 1 (Roytcr) - Felemenk· 
le bütün tren servisleri bugün ve 
cumııtrlesi için kal".fırılmıştır, Trenler 
yaln~z askeri sevkiyata tahsis ed;ı. 
mıştır. 

Roma : 1 (Stefani) - ltalya hü
kümeti lsviçıenin bitarallığ'ını garan· 

ti etmiştir. 

1 ALMANYADA VAZIYET l 

Rayhştagda 
diln yapılan 
son içtima 

"Tek B aşımıza 
" 

, .. Almanya tek başına 
,dunyaya meydan okuyor 

Frarıkfurter Sayıu,,g 

Berlin : ı a.a. _ H' 
1939 ı 'hl' ıtlcr, ı Eylul an ı şu ordu · 
neşretmiştir : emrıyevmisini 

Polonya d ı ı· eve ı, arzu ettijtim 
komşuluk münasebetler' . . 
bir şekilde hallini reddeıntıı· muslı~ane 
m.. 1• ve sılaha uracaat eylemekt d ' P 
Almanlar kanlı bi; t~dh' o~onyadaki 
takip ediliyor ve 

1 
ış arekelile 

luyor. Büyük bır J:r:ta~ı~:•n_ kovu
ha edilemeyecek b' _ ç_ musama-
1 ll · ır suru hudut 'h 
a crı Polonyalıların Al 1 • 
dutlarına arlık . manyanın hu-

. rıayet etmek . 
dıklerini isbat ed' ısteme-

ıyor. 

. . Bu çılgınlığoa bir niha 
ıçın şiddete şiddeti yet verınek 
d e mukabel en başka eli d . c etmek· 

m e bır çare k 1 
mıştır. Alman ord A a ma-
nin ş~refi ve haya~:uhak:man milleti
azamı azimle carpışa k arı uıı-runda 
. b" • ca lır Her k rın uyuk ve ebedi Al . as e. 

lik ananesi zihniyeti! ma~ cengaver 
na kadar yapmasını ~ vkalzıfesini sonu. 

. e eyorum 
Daıma ve büyük . · 

tırınızda tutunuzki b~a~ıyetlerde ha 
sosyalist Almany'anın yuk_ nasyonal 
sınız. mumessilleri-

Berlin : ı _ 
8 

Bitler bu sabah ord. a. - "Havas" 
· . uya hitab · 

emrı yevmı neşretın. t' en bır 
denilmektedir: ış ır. bunda şöyle 

"Polonya devleti f"h . 
eltil!'i muslihane sur~tj t~ r~rın .arzu 
ederek silaha müracaat sv.ıy~yı red 

E . etmıştır-
mrı yevmide şunlar ·ı· " 

mektedir: 1 ave ~dil-

"Bu delice tahrikata 'h 
mek üzere şimdiden k nı ayet ver-
i uvvete ku 
e mukabele etmek ten b k vvet-
. • 1 aş a ben· 
ıçın yapı acak bir şey kal ıın 

Al mamıştır 
man ordusu Alman m' . ·. 

şerefi ve hayati hakları i . lletının 
b. . çın bü• "k 

ır azımle çarpışacaktır. ,u 

Her askerden büyük ananed 
ve ebedi Alman askerlik zih . .en 
d .1 nıyetın 

en ı ham alarak sonuna kadar : 
f . . vazı-
esını yapmasını beklerim, 

Danlzig : 1 (a.a .) - Förster Hiı •. 
lere aşa~ıdaki telgrafı göndermiştir 

Führe'rim, ' 
Dantzig'in Almanyaya avdeti hu 

susun~a aşadaki kanun layıhasını im. 
za edıp mcriycte koydum ; 

Dantzig milletinin ve de I t' 
çok feci vaziyetine bir nih v e •nın 
mek iç;n aşadaki teşkilatı eayc~ ver
nununu isdar ediyorum: sasıye ka. 

-Gerisi üçiincii sahifede -

• 1 (Telefonla) -
Ankara · l - - buwün . . 1 et noou 6 

Milli Şefımız sr 'ni saat 16 da 
lngiliz biiyük ed'çısı Bu kabulda 
k b 1 imişler ır. 

a u e .. Şükrü Saraçoğlu 
hariciye vekılı LI · ı . ı· bulunmuştur. çı e 
da mısa ır M'lll Şefimizin 
li dakika kadar 1 

d katmışlardır. 
yanın a M'lli Şefe in 

Elçi bu esnad~ r'~n bir me 
hiliz kralı altınc~ l? J 

d. etmı•\ır · 
sajını tev 1 • • 

t T kralı ba mesa1da ez· 
_ ogı '.~zatdevtetlerine hararet 

cuınle iblağımdan 'ok 
li selamlarımı dişeli anlarda 

um bu en 
memnun dan dolayı derin mah 
dos.tluğumu~aktayım,, demekte 

~~t~~l~i dŞ[ıımize h~raretli hisle 
.. · h etmektedır. 

rını ız ar 

Mılli Şefimiz bu mes•jdan 
fevkalade memnun kalmışlar, 

ve lngiliz büyük elçisine ha· 
raretli selamlarının iblal!'ını ve 
keza iztıraplı zamanlarda tam 
bir dostlukla merbut olduklarının 
bildirilmesini rica etmişlerdir. 

Kabinenin dünkü 
toplantısı 

Ankara : 1 (Telefonla) -
icra vekilleri heyeti bugün Ma
reşal Çakmak'ın iştirakile, Baş
vekil Doktor Saydamın baş

kanlığında toplanmıştır. Hariciye 
vekili Şükrü Saracoğ\u harici 
siyaset hakkında malümat ver
miştir. Gerekli işler hakkında 
müzakereler olmuştur. 

ŞiMAL DOGUDA VAZİYET 

15 000 Sovyet askeri 
1 

Japonlarla şiddetli bir 
muharebeye tutu ş tu 

l•h' Har Japon askeri mahafilinde beyan 
(A A) - Se a ıye . . . . 1 Tok,·o : 1 · · 0 .. d Mon"'olistan arazısınc gırmış o an , _ b ayın 2 son e 6 . • M 

olundu"una gore, u .. h ·d Khalka nehrinin sağ sahılındc oro 
5 k · halı azır a . . . 1 k 

15 000 Sovyet a~ erı f d b" "k bir muharebeye gırışmış bu unına -' cıra ın a uyu 
Bacluagar dağlarının . .. 
tadır. . K 1 dunun motörlü üç piyade fırkası ılc uç 

il rı ızı or . · · 11 
Sovyet kuvve e ' - kkeptir. Bu kıtaat Mrnçurı arazısınc 

. f k sından murc 
Mongol süvarı " a · !erdir. 
kilometre kadar ılerlcmış J kıtdatı kendilerini ihata ctmcge lcşcb· 

A 
A) _ apon • •• 

Tokyo: 1 ( · · anevrasını boşa çıkarmış ve .duşmanı a~ır 
d"şmanın m . h f 1 büs etmiş olan u h be devam etmektedır. Bazı Japo1n ma a ı 1 
1 Mu ar• . 

zayiata ukratmış ır. .• b' hadise addetmekte iseler de 29 .ağ'uslos taıı
. mevzu ır 

bu muharebeyı h . in sahilinde bir tek fırka bul ındurmuş olan Sov-
hine kadar Kholka nkc r~n bir çok takviye kıtaatı sevketmiş oldukları 

. · d ' mınta •Y 
yetlerın şım ı - -ı ekledir. 
dikkate şayan gor~t- Mogol - Miınçu hududundan gelen haberleıe gci· 

Tokyo : 1 (A hrinin sag cihetinde Sovyet - Mogol kıtaatı tarafın
re, dün Khal~a ~: yapılan askeri harakata karşı bu sabah Japon -
dan 15,000 kışı ' . desi tarafınian mukabil taarruza başlanmıştır. 
Mançu topçu ve pıya 

TELGRAFL'-R 

. 
1 

_ Polonya - Almanya hava muharebelerinde yedi Al-
Varşova · _ 

man tayyaresi düşürüldu. • 

. . 
1 

( D. N. B. ) - Alman donanması Gydinia limanını bom· 
Berlın · 

bardıman etti. * 
. Ro ter )- Polon> 1nın lngilterc Büyük Elçisi, Halifaksı 

. Londıa · ~ iı y taarruzunu bildirmiş ve ittifakın biran evvel tat· 

zıyaret eder.e . l ~~:ere ise taahhütlerin sonuna kadar ifa edileceğini bir 
bikını istenııştır. ngı 

defa daha bildirmiştir. 
* 

ma : 1 ( Stefani )- lıalyan kabines~nin içtim~ını müteakip . neşre· 
. Ro • t bliğde ltalyanın bütün askerı tedbırlerı ıttıhaz ettığı, fakat 

dılen resmlı e tedafüi mahiyede oldu~u , ve askeri hiç bir harekete 
bütün bun arın . . . 

_
1 

d'ımiyec~ği beyan edılmıştır • 
tevessu e ı • 

L d 
. ı ( Royter )- Alınan malumata iÖre lsviçre 

on ıa · 
berlilc ilan etmiştir • • 

umumi sdcr· 

Va ington: 1 Amerika Rcisicümhuru Ruzvelt lngiliz, Fran<;ız, !tal· 

ya, A~mıny•Y• bir mesaj göndererek gayri müstahkem şehirlere bomba 

atı l rııa ııı asım rica etmiştir , 



---------

- 'Z ------------""""""'~......,_.. .......... - ......................... __, ............ _ T O R it S O Z O """"'""""""""'------"""!"-..-----""""""""!!!!l!'!! ______ B!!!!!""""!!!!!!1111!!!!!!!...,!!!!!!!""""" 

Avrupanın en mühim adamı 

Bir Amerikalı 
hakkındaki 

muharririn ~ürkiye 
çok enteresan bir yaztsı 

Nevyorkta çıkan Thl• 
Veek mecmua•ında Emll 
Hongyel lmza•ll• Cum. 
hurreielmlz lemet inli· 
nU'nden bah••den çok 
entere•an bir yazı çık. 

mı,tır, "Avrupanın en mu 
hlm adamı,, eerlevhe•ını 
ııı,ıyan bu makaleyl ik 
tlba• ediyor uz: 

Evvelce ismet paşa adiylt- la· 
nınan Türkiye rei!icümhuru lnönü 
bugiin 58 yaşındadır. Kendisi ufak, 
yapılı, yumuşak sesli, kuvvetli bir 
natıkaya sahib bir adamdır. 

Hıkaye eder fer ki Lozan sulh 
konferansında lngiliz murahhas he
yetinin azımetli Reisi Lord Cur 
zon bir gün müzakere esnasında 

ıstırap İçinde feryada başlar. Bunu 
gören murahhaslardan biri ldabet 
dairesine koşarak : "aman çabuk., 
bir doktor bulunuz, Lord Curzonun 
yine mafsal hastalığı tuttu. 

Murahhasın aldı~ı cevap : 
"merak etmeı•iniz ona 
rap veren-sadece ismet paş~ 
talığıdır,, olmuştur. 

* * * 

ıslı· 

has 

Is met İnönü'ı ün göıünüşü nekadar sa 

de ise hayatı da onun aksine harehtli 
ve hadiseli geçmiştir. lzmirdc doğan 
ismet, çocukluk devrrlrrinde eski 
Türk kahramanlarının menkabeleri 
ni hayalinde yaşatarak büyümüş 
babası kendisini padişah sarayına 
intisap ettirm~k istemiş; halbuki 
ismet askerlik mesleğini tercih et 
miş ve Almanyada askerlik tahsi 
lini ikmal ederken garbı tanımış· 
tır. 

1908 de Abdülhamidin istib 
~adına karşı isyan edenlerin başın 
da bulunanlardan biri de ismet 
idi. Yeni idare teşekkül edin 
ce ismet bu idarenin kuvvetli bir 
elemanı olarak isyan halindeki Ye 
m• ne gitmiş ve mutnassıp eski zih 

~ niyetin yeniye karşı almış olduğu 
crpheyi kırmıştır .. Lmet, Arabis· 
tanın öldürücü sıcaklarında bile 
soğuk kanlılığını muhafaza etmiştir. 
ismetin Yemende gösterdiği muvaf 
fakiyet ,bundan sonraki harplerde 
zafer p~şinde koşm1k az nini per
çinletmiştir. 

Umumi harbin atifesinde kopan 
Bdlkan harbinde ismet bir topçu za 
biti olarak hizmet ifa etmiştir. Bu 
hup bittikten sonra Babıali Bulgar 
komşuları ile akdedec·ği su'h anlaş 
masında memleketi temsil edı c«k 
olan h ~yete ismeti de ithal etmişti 

Uzun zaman emrinde Çalıştıktan 
sonra bugün kendisini istihfaf ettiği 
Kemal paşayı lsrnet umumi harp es 
nasında tanıdı. Türkiye c•ımhuriyeti 
nin ilk ve ikinci reisicu:nhurları daha 
o nmandaki teşriki mesaileriyle in· 
giliz donanmasının Çanakkaledeki 

taarruzlarını kır naya ve akim bırak 
mıya muvaffak olmuşlard•r. Kema· 
lın ve ismetin lopları it;laf kuvvetle 
rini yenmiş ;diyse de topiard10 da· 
ha müessir kuvvetlerde Türkiyeyi 
mağlup etm:şti ittifak devletleri heı 
şeye boyun eğ.nişler ve itilaf devlet 
leri de Avrupanın hasta adamı'nı 
parçalamaya hazırlanmışlardı. 

Türkiyeye cebren kabul ettirilen 
sulh muıhe Je5i lrıgilız, Fransız, Yu 
n 11 ve ltalyd ılara Türk<ı~de nüfuz 
mıntakaları ayırıyorJu. Hdtta Ame 
rikaya bı e ın ıııda olu ak· bır kısım 
veriyordu, lstanbul sokaklarında in· 
giliz askerleri devriye geziyordu. O 
zam ın hiikumet meı kezinde gizi e n-

miş olan ismet itilaf kuvvetleri tara 
fından hnaretle aranıyordu lstan 
buHan kaçıp Kemalin kuvvetlerine 
iltihak eden ismet derhal general 

üniformasını giymişti. işte ismet 
lnönünün tarihi rolü o andan itiba. 
ren başlamıştı. Kemal ile ismet mu 
hali gaye ittihaz etmiş iki adamdı 
bir yandıt Almanya ile Habsburg ha 
nedanı sulh şartlarına sessiz ve seda 
sız boyun eğerken öte yanda en ge 
ri bir memleket olan Türkiye itilaf 
devletlerine karşı yeni bir harp açr 
yorlardı. 

Azzaman içinde bütün dünya 
Türk milletçilerinin kahir zaferlerini 
duymaya başladı. ismet Paşa lnönü 
meydan muharebesinde Yunanlılar 
la karşı büyük bir zafer kazanmıştı. 
Kaçan düşman kuvvetlerini Kemal 
denize kadar sıkıştırdı. ve lzmiri 
istirdat elti. ittifak devletl~ıinin har 
bi kaybettiklerinden üç sene sonra 
Türkiye harbi kazandı. 

Lozan konferansında Lazı dev
letlerin delegeleri, Türklerin Yunan 
lılara karşı gösterdikleri muamele 
feri ileri sürerek ismet Paşanın elinı 
sıkmaktan istinkaf etmişlerdi. Fakat 
Tüı k heyetinin başında bulunan Is · 
met Paşa Türkiye için en İyi şeraiti 
kopararak bu konferanstan da mu· 
ıaffer çıktı. l ürkiye bundan sonra 
ecnebilere :imtiyaz hakları veren ka 
pitülasyonlardan da kurtulmuştu. 
iki asırdan beri ilk defa olarak 
Türkiye tam bir istiklale kavuşmuş 
olu)o:du. 

Memleketine döndüğü zaman 
ismet zafer taklar iyle karşılandı. O 
tarihten sonra Başvekil oldu ve bu 
vazifede on beş s•ne kaldı. Bu müd 
det zarfında Başvekil ismet memle· 
ketin eform sembolü idi. Şark Tür 
kiye,i mucizeyi andıran bir inkilap· 
la Yakın şarkın lideri vaziyetine geç
ti Yollar açıldı, mektepler çoğaldı, 

cehalet süratle ortadan kaldıııldı, 

ilim ve fenne ehemmiyet verildi, ta· 
addiidü zevcat men edildi, kadınların 
hukuku kannula korundu. Çoban 
medeniyeti yerine yüksek taz,ikli 
san~yi medeniyeti kaim oldu. Eski 
içtimai adetl•r, kadınların peçeleri 
ve erkeklnin fesleri ile birlikte ta 
rihe karıştı. 

lslamiyet Türk hayatının nazımı 
ınev. iinden indirildi . Latin harfleı i 
kabul edildi, unvanlar kaldmldı, her 
Türk yeni bir soyadı aldı . ismet 
paşa da ismet lnönü oldu. Haftanın 
istirahat günü o!arak cumanın ye· 
rini pazar aldı . Hüku net merkezi 
lstanbuldan kaldırılarak taın bir 
Türk şehri o'an Ankaraya nakle· 
dıldi. 

Harici münasebrtler işinde de 
ismet lnönü m ninin tam amile dc
ğ;ştirilmesinde amil olmuştu . Asır
lardanberi Türkiye Balkanlaıın en 
büyü;.; düşmanı olarak tanınmıştı . 
Bdlkanlarda yaşıyan muhtelif ırklar 

üzerinde Tüıki~•e demir bir pençe 
ile hükü.n sürmüştü . Çok yakın 

zamanlara ka far Balkanlar demek 
harp demekti . Ke'1lal Atatürk ile 
ismet lnönü Balkanların sulh uğ· 
runda iş birliği tesi5 etmesi için 
önayak oldular. Eski bir şark dar
bımeseli şöyle der : 

" Yunanlı ile Tüı lrün kucaklaş· 
ması göklerin dünya ile sarmaş· 
ması demektir .• Bir kaç sene ev 
vel ismet lııöııünü alkışlamak için 
Atina stadyoınun la toplanan 70000 
Yuııanlının gfüterdıkleri uınimi he 
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ŞEHiR iÇiNDE 

Ana Yolların 
• • • 
ınşası ışı 

Belediye meclisinin kabul ettiği 
<J senelik imar proğramma göre 943 
yılına kadar şehir içindeki ana yol. 
!arın İnşası ta', arrür etmi~tir. 

Yolllarm proğram dahilinde ya· 
pılması göz önüııe alınmış va sed 
Taşköprü arasındaki şo1c ile Ku u 
köprü Hacı Bayram Kuyusu arasın· 
dan geçen ham yolun parke ile ya 
pılrııası münakasaya konmuş ve dün 
ihale edilmiştir. 

Bundan başka İç mahallerde ki 
en fenalarından bir kısını da tıotu · 

varlanacakdır. 

Bu yaya kaldırım işinden başka 

Yansen planına nazaran daha gtniş 
liyecek olan asfalt caddenin harab 
taıafının isti'lllıiki tamamlanacak 
ve bu işin tekemülü için dedesi bu. 
lu:ıan muamelenin ikmalinden son
ra burada güzel bahçeli evler yapıl· 

mak üzere satışa çıkarıl•caktır. 
Bu hususta Bdediye bir koope 

ratif kuracaktır. nu kooperat:f teşeb 
bü~ü kuvveden fiile çıktığı gün şeh 
rio en güzel köşesi oları bu kısım 

bambaşka bir çehre alacak ve ev 
ihtiyacı karşılanmış olacaktır. 

Vilayet kadrosunda 

Mahalli idareler müfett ; şj Ma· 
cit Yağcıgil vilayet encümen baş 
katipliğine, ve görülen ltizum üzeri 
ne vekalet emrine alınan hususi 
muhıse'1c tahakkuk ve tahsil şubesi 
şefi HJkkının yerine maliı e mes 
lek mektebi mezunlarından Adil 
Ülkü terfian. Mektupçuluk evrak 
kaleminde çalışın Ali O,yurdakul 
Turan Bilci ve Me~iha Ôzütüm de 
birer derece teıfı ile maaşları on 
beşer liraya çıkarılmıştır. 

ŞEHiRDE HAVA 

Dün şehrimizde gök }ÜZÜ açık, 

hava hafıf rüzgiir'ı iJi, en çok sıcak 
gölgede 33 derı ceyi bulmuştur . 

lngilterede _vaziyet 
- Birinci sahifeden artın · -

Almanyanın t ·klifleri hakkında 

da bu tekl,flerin Pvlonyaya ilk defa 
olarak 29 Ağustos akşamı bildiri! 
diği tasrih edılmektedir . Bu teklıf 
ler 30 Ağu ılosta akşam geç va kıt 
süratle lııgiltae sdanlinde okun. 
muş fdkat 29 Ağustos tarihli Alman 
tebliği ile son mühlt t olarak tesbit 
edilmiş olaıı 30 Ağustos gece ya 
rısına kadar Berlinc bir Polonya 
mümessili gön::lerilm~miş olması ha· 
sebile teklifler:n resmen teblığine 
vakıt kalmadığı ileri sürülmüştür. 

Londra : 1 - a. a. - Royter 
ajansının öğrenJiğine göre , ıesmi 
mahfillerde hasıl olan kanaat Al 
man teklıflerinin resmi mahiyette 
olduğu merkezindedir . Bu malıfol 
!erde Polonya bu teklıfleri tedkık 
etmeden evvel bu hususta tefsirlerde 
bulunulması münasip görülmemekte 
dir. 

yecan hakikaten göklerin düııya ile 
sarmaşmasına şahit olmuştur . 

Bugün bütün dünya ismet lnö. 
nünü ve onun polıtıkasını dikkatle 
takibcdiyor , 

Şehrin kanalizas
yonu meselesi 

934 Yılında teşebbüs edilerek 
müteakip yı'lar~a keşfi yaptırılan, 
şehir fabrikalarının pis ve kokulu su 
!arının esaslı bir kanalizasyon ile 
şehir dışına sevki işi bu ,fefa alaka 
dar daire ve bütün fabrikacıların iş 
tirak etlikleri toplantıda kat'i bir şe 
kılde halledilmi~ ve bu işin projesinin 
hızırlanmasına . başlam.ştır. Adana 
için çok elzem olan bu kanalizasyon 
dan ın•hallele•in bir kı,mı da ·istifade 
edecektir. 

Ziraat mücadele müdürü 

Bölgemiz ziraat mücadele baş 
teknisiyeni Bay Sadettinin Mdrdin 
vilayetinin mücadele anbaılarını 
tutmak ve malzemenin tanzimi ve 
lıiisnümuhafazası için gerekli direk 
tifi vermekle beraber bunu temin 
e:lecek es'Jabı tema men hazır laınak 
üzeıe adı geçen vilayete gideceği 

öğrcnilmiştır. 

Cephede vaziyet 

- Birinci sahifeden artan -

muhtelif noktadan hücuma geçildi. 
Tayyareler bir kaç şehri bombardı· 
man c ti. r. 

Karakovi Kataviçe ile Latsvilna 
şehirleride bombardıman edilmiştir. 

Alman kuvvetleri yalnız askeri 
hedeflere hücum etmektedirler. Eğer 

Polonya kuvvetleri zehirli gaz kulla· 
nırsa Alman askeri de zehirli gaz har
bına başlıyacaktır. 

Dantzig: 1 (D.N.B.) - Förster, 
Hitlere bir mektup göndererek Dant· 
ziglilerin ilhaktan dolayı minnetlerini 
bildirmiş ve bugünden itibaren Dant· 
zigde Polonya binaları da dahil olmak 
üzere bütün binaların ve caddelerin 
Alman bayrakları ile süslendiğini kay· 
delmiştir. 

Berlin : 1 (D.N.B.) - B. Förster 
Dantzig valiliğine tayin edilmiştir. Bu 
günden itibaren Almanyanın bir vila
yeti olmuştur. 

Varşova: 1 a.a. - 1 Eylül 1939 
tarihinde şafakla beraber Alman hü· 
kümelinin müsellah kuvvetleri Polon· 
yaya karşı muhasamata başlamışlardır. 
Polonya hududu gerek Şarki Prusya 
cihetinde ve gerek Almanya cihetin
den bir çok yerlerde geçilmiştir. Al
man kıtaatı, Dantzig, Westerpltattdlki 
Leh gaı nizonura taarruz etmişlerse de 
bu taarruz püskürtülmüştür. Alman 
tayyareleri Cracovie'ye ve Yukarı Si· 
lezyadaki Tozen, Puch ve Qvodno 
şehirlerine karşı müteaddit hava hü· 
cumları yapmışlar ve bu şehirleri 

bombardiman etmişlerdir. 

Bu taarruz, Berlindeki Polonya 
büyük elçisi sulhun idamesi hususun· 
da lngiliz hükümetinin yaptığı gay
retler karşısında Polonyanın aldığı 

hayırhahane tavrı Alman hükümetine 
bildirdikten bir kaç saat sonra başla· 
mıştır. 

Şiddetçe misli görülmemiş olan 
taarruz hürriyetini, hukukunu ve şe· 

refini sonuna kadar: müdafaaya azm 
etmiş olan bütün Polonya milletinin 
mbdafaa azmile karşılaşmıştır. 

Varşova: 1 a.a. - Pomeranya 
dialdovo ve choj ıice şehirlerile Po 
loııya Silezyasına ve cestothova ad 
lı Leh şehıine karşı Alman kıtaları 

muntazam taarruz hareketine baş· 

lanı•şlardır. Taarruz devam etmtk 
tedir. Kotoviçpo ve Crokovinin tay. 

yareler tarafında, bombardman edil 
dildiği haber verilmektedir. 

Vaı şova: 1 a.e. - Gece ve sa 
bahlayin yapılan Alman taaı ruzları 

ıhbarda bulunmaksızın ve müdafa 
asız şehirler sivil halkı arasına deh 

Araba altında 
çiğnenen çocuk 

Köprü ~okağı mahallesioden Nu 
man oğln Yusufon idaresindeki msn 
da arabası Akkapu mahallesinden 
Mahmut oğlu 6 yaşındaki Ahmet Ne 
dim adındaki çocuğa arçparak, kü· 
çüğü altına almış ve zevallı yavru 
cuk arabanın altında can vermiştir. 

Yakalanan suçlu adliyeye teslim 
edilmiştir. 

Buldlığu bir cüzdanı iç 
etınek istiyen adam 

Abdullah oğlu N•il adında biri 
içinde 78 lira bulunan para cüzda· 
nını yere düşürmüş, bunu gören 
belediye temizlik işleri amelesinden 
Şarkışlalı Mehmet oğlu Hamit Ka
racan, cüzdanı alarak sıvışmıştır. 

Şikayet üzerine yakalanan suçlu 
üzerin,1e ancak 67 lira bulunmuş ve 
11 lirasının elden çıkarıldığı anla· 
şılmış suçlu adliyeye sevkedilmiş 
tir, 

Vilayet idare heyetinde 

Vilayet idare heyeti azalığına 

terfıan tayin edilen Maden kayma 
kamı Vak kas F' erit dün ·şehrimize 
grlmiş ve vazifesine başlamıştır. 

Dün bir kadın 
hırsız yakalandı 

Hüriyet mahallesinden Tarsuslu 
Ali kızı 40 yaşlarında Katibe, kom 
şusu Hüseyin oğlu Mehmedin yasdı 
ğı altında bulunan para cüzdanını 
a;ırmış ve yapılan 'şikayet üzerine 
yakalanan suçlu çaldığı 4 lira ile bir 
likte mıhk,m=ye verilmiıtir, 

şet ve panik saçmak gibi bariz bir 
niyetle yapılmıştır. Ahali tam bir 
disip'in ve soğukkanlılık ve mutaarı · 
u kar,ı mudafaa azmi gösterdiği 

i~in bu taktik mU1 a 'f ık olmustur. 
Dantzig: 1 a.a. - Förster Ddnt' 

zig milletine bugün aşağıdaki be 
yannameyi neşretmiştir. 

Dantzigin erkek ve kadınlan, 
20 senedenberi beklediğiniz saat 

ç~lmıştır. Dantzig büyük Almanya· 
ya iltihak ebıiştir, Adolf Hitler bi. 
zi kuıtarmıştır. Kamalı haç taşıyan 
bayrağımız bugiin ilk defa olarak 
resmi dairelerimiz ve aynı zamanda 
Polonyalı müessesat üzı rônd., vr. 
limanın hu tarafında dalgalanıyor. 
Eski belediye dairesinin ve sainte 
marie kilisesinin çanları bu kurtuluş 
anim çalmaktddır. Versailles dikta· 
tinin zincirlerinden bizi kurtarmak 
kudretini Führere veren l'anrıya şü. 

kürler olsun. 
Biz Dantzigliler, daha bu andan 

Alman vatandaşı bulunmakla bah· 
tiyarız. Bu tarihi saatte toplanalım 
ve büyük Almanyamız için bütün 
kuvvetlerimizle çalışacağımızı Füh · 
rere vadedelim. Yaşasın kurtulmuş 
ve Almanya ile birleşmiş Ddntzig, 
yaşasın büyük Alman vatanımız, 
yaşasın Führerimiz Adolf Hitler. 

Berfin : 1 {a.a.) - Fübrer Danl· 
zig Fculeiteri Förslere aşağıd6ki tel. 
grafı göndermiştir. 

Ddntzôg serbest şehrinin Alman 
yaya avdeti hakkındaki beyannam~· 
sini kabul ediyorum. 

Gaul•iter Föster, size ve uzun 
senelerdenberi ibraz ettikleri hulus· 
dan dolayı Dantzig'li erkek ve ka. 
dınlara teşekkür ederim. Büyük Al· 
manya sizi heyecanla ve yürekden 
selamlar. ilhak hakkınd•ki kanun der 
hal neşrolunacaktır, Sizi Dantzig 
arazisi mülki idaresinin amiri nasbe· 
diyorum. 

imza - Adolf Hltler 

KORiDOR 
BiR ALMAN GAZETESiNiN 
KORiDORA DAiR MAKALESi 

ünya ticaretine yakından ba~· 
lı bulunan lsviçre gibi bir 
memleketin neden denize 

bir mahreci yok? Ron nehri boyun 
ca Akdeniz'e kadar bir koridor te 
sis edilerek, Marsilya mükemmel 
bir "serbest şehir. o'abilir. Birleşik 
Amerika, çok sıkı bir dosluk mü 
nasebeti olan Kanada dominyonun• 
Nevyork'u bir serbest şehir diye tah 
sis ile Kanada topraklarında kendi· 
sine bir koridor açarak bu serbest 
şehrin hinterlandı ile muvasale temio 
edebilir. Her halde lngilizler böyle 
bir teşebbüsü reddetmezler. Ayni 
zamanJa lngilizler, Afganistan ve 
Tibet gibi inkişafa çok müstait iki 
memlekete, Hindistan'da birer kori
dor vermek suretiyle Kalkiita ve 
Karaçi'de birer mahreç verebilir. Bu 
na benzer daha bir çok koridor ve 
mahreç için hal tarzlan bulmak 
mümkündüı; mesela, Parai1J'Vay, Be· 
rezilya üzerinden Atlas denizine. 
Bolivya İse Şili üzerinden büyik olv 
yanu•la irtibat tesis edebilir. 

Bütün hal tarzlarında, Alman·· 
yanın şarki Prusya eyaletlerin de 
başına heldiği gibi bir vilayeti ana 
vatandan feda etmek bir diğerini 
ayırmak lizı'll geldiğine şüphe yok· 

tur. 

Bugünkü Proğram 

TÜRKiYE RADYO olFüzLYON 
POSTALARI TÜRKiYE RADYOSU 

ANKARA RADYOSU 

CUMARTESi - 2 /9/ 939 

13.30 Program 

13.35 Türk Müziği 

Okuyan : Mefharet Saıtnak, 
Çalanlar : Vecihe Daryal, Reşat 

Erer, Ruşen Kam 
1 - Hüzzonı peşrevi 2 - Musa 

Süreyya Hüzzam ş?.1k1 - Sen san· 
ki bıharın gülüsün 3 - Yesari Asıııı 
Hüzzam şarkı - Yine kalb;m taşır 
altlar 4 - Kanun taksimi - Vecihe 
Daryal 5 - Dede Karcatar şark' 

- Girdi gönül aşk yoluna 6 - Şe~· 
ki Bey Uşşak şarkı - Esiri zülfünii 111 

ey yüzü mahım 7 - Uşşak saz se· 
maisi 

14.00 Memleket saat ay•rı, ajan~ 
ve meteoroloji haberleri, 

14. LO Müzik ( Dans müziği _. 
Pi. ) 

15.00 - 15.30 (Şen Oda Müziği_... 
İbrahim ÔLgür ve Ateş Böcekleri ) 

17.30 Ajans haberleri 
18 30 Program 
18 35 Müzik ( Küçük OrkeS 

tra Ş~f : Necip AJkın) 
1 - J. Strauss - Hayat Size 

Neş'e versin - Vals 2 - J. Breuer 
ltalyan Şarkıcısı 3 - Vilfred Kjaer 
Serenad 4 - Franz Doelle ParisiP 
Madlen sokağında 5 - LindemanP 
Vals Boston 

19.10 Tıirk müziği İnce saz 
fas'.ı 

20.00 Memleket saat ayarı, 
20.00 Temsil 
20.40 Aj•ns ve meteoroloji ha· 

beri eri. 
21.00 Türk müziği 
Okuyanlar Müzeyyen Senar, 

Sadi Hoşses 
Çalanlar : Vecihe Daryal, Reşat 

Erer, :;üşen Kam 
1 - Hüseyni Peşrevi ( Andon ) 

2 - Refik Fersan Hüseyni şarkı -
Kimin mecburu l>üsnü anı~ın 3 -
Refik fersan Hüsqni şarkı • • Sa· 
bah güneş doğarken 4 - Suphi Ziy• 
Mühayyer şarkı - Titrer Yüreğim 
her ne naman yadıma geleen 5 -
Sadettin Kaynak Muhayyer şarkı -
Sürmeyi göz öldürür 6 - Zeki Ari! 
Suzinak şarkı - Sevdim seveli 7 -
Kanuni Necmi Suzinak şarkt - Sana 
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Siyaset ve askerlik 

ROMANYA 
ODAFAA 

KEN.liNi 
EDECEK 

Berlin, Bu1garları iyi yetişmiş av köpekleri aibi 
Romanyanın üstüne saldırtmilk istiyor;uş 

18-41 yaşındaki~.bütün 
lngiliz erkekleri asker 

Pari -Soir'dan • 
Londra : 1 ( Royter ) - Buglirıkü nazırlar m"!c'isi toplantısında 

Fransızca Paris - Soir gazetesi 
nin Varşovadan Romanyaya gön· 
dermiş olduğu hususi muhabiri ya
zıyor : 

Bir harp halin fe açık kalabile· 
cek yer.ine yol ol,m Rom1nya tari . 
kile Polonyadan çıkıyorum. Baltık 
denizi Alman doııanması tarafından 
tutulabileceğinden \'e Ru ~ya yolun· 
da Moskova ile Berlio arasında im· 
zalanmış olan anlaşma dolayısiyle 
kapalı bulunacağı ldan Polonya yal 
nızca cenuptan, RoiDanya yoluyla 
nefes alabilecektir. 

Sandomir: mmtakasından geçer· 
ken harp sanayii için kurulmuş olan 
yeni fabrikalara h ıyranlıkla seyret· 
tim. Bu fabrikalar için icabeden id. 
halat yolu da temin edilmiş oldu 
tundan fabrikaların tesirleri bir kat 
daha artıyor. Boğozlar ve K uade · 
niz yolu tamamen açık .. Galatadan 
Rumen limanlarına nakledilecek olan 
eşyalar Paskani - Sernotgi yoliyle 
Polonyada Livov'e gönderilebile
ctk. 

ROMANY ANIN V AZIYETI 

Stratejik bakımdan çok büyük 
bir ehem'llİyeti haiz olan bu nakli 
yat ancak Romanya gayemize uy· 
gun bir vaziyet alırsa kabil olabi
lir .. Rom~nyada görüştüğüm mevki 
sahibi kimselerin bende bıraktıkf arı 
İntibalar bu esasa. dayanabileceği· 
miz hissi i kuvvetlendirmektedir .. E 
sasen Romanyanın bu şekilde hare
ket etmesi mali iktisadiyat için de 
faydalı olacaktır. 

Acaba Romanyd daha ileriye 
giderek ordüsunuda bu keşmekeş 
içine atacak mıdır?. 

Buna doğruJan doğruya cevap 
vermezden evvel muhakkak ki han· 
tayı tetkik ·etmek lazımdır. 

Romanın Macaristan ile Bulgar 
istan arasında kaldığı derhal göze 
çarpar. Bu iki meml~ket bundan 
yirmi sene evvelki sulh muahedesin 
den R ımanya hesabına bir çok ara· 

zi kaybetmişlerdi. 
Romenler Semetgi • Lovov tren 

yolile Polonyaya kuvvetler gönder· 
mek için hudutlarını zayıflattıkları 
takdirde, Macar ve Bulgarların bu 
fırsattan istifade ederek ~~.man~~ya 

d b· ı ceklerini duşunebılırler. 
taaruz e e ı e 

. . Romen ordusunun 
Bunun ıçın 

d t na""a kad.:tr silahlanmış 
tepe en ır 5 B 1 . b' Macar veya u gar 
vazıyette ır b d,.fetmek için hazır u· 
taarruzunu . 

r 
,_

1 
muhtemeldır · 

unaca5 . · · 
.. Alman diploması.sının 

Bukreşte .. · h rfamak için muessır 
bu taarruzu azı .. 

k ·ıJ çalıştıtından şuphe 
bir şe 1 ~ Berfin, Macar ve Bul. 
e Jilmek~e~ır. . tirıniş, av köpekleri 
garları ıyı yetış 

13 _ Udi Ahmet 
- ı ·ın Vc!f 1 candan soz.erı k _ Ey na z ı 

Kürdilıh icazkar . ş;• 1 

0 
Kürdilihi . 

• l 9 - Refık ersa . ınavi mi· 
gtıze _ Gözlerın 
cctzkar şarkı 
ne . oış politika ha · 

21 40 Konuşma ( 

diseleri) r plaklar - R. 
2J 55 Neşe ı ta kutusu (Ec-

. 00 Haftalık pos 
22. 

b" dillerde) ( oans müziği 
ne ı ~ .. zik 

22 30 - , ,U 
· Ziraat , 

- Pi.) . haberlerı. ' ukul 

S 31aos - n 
23.00 °~1 . t 1:çaınbiY 0 

t bVI a , ) esham. c! t ) d _ pi. 
borsası ( fiy~ 'k ( cazbaO 11raın 

23 ?O Muıı ld pro11 
.~ 24 yarın 

23.55 -

gibi Romanyanın üzerine saldırarak 
Romen petrolünün Almanyaya ge· 
tirilmesini temine çalışacaktır. 

Çemberlayn günün mesefeferi hakkında beyanatta bulunmuş ve lngiftere · 
de 18 yaşından 41 yaşına kıtdar olan erkek sınıfının askere davet edildi
ğini bildirmiştir. 

Mamafih Budapeşte ve Sofya · 
nın almış oldu{;u vaziyet bir derece 
ye kadar emniyt-t vericidir. Öyle 
zannolunuyor ki Prusya hükümdatr 
namına çalışmanın ne kadar tehlıke 
li olabileceğini bu iki merkez anla· 
mış bulunmaktadır • 

Varşova : 1 - Polonya cümhurreisi bütü1 memlek~tte örfi idue 
ilan etmiş ve mareşal Rydz'i başkumandan ilan ttmiştir. 

Almanyada 
vaziyet 

Birinci sahifeden artan 

Madde : 1 - Dıntzig şehir ana· 
yasası bilainühlet mülgadır. 

Maede : 2 - Teşrii ve icrai se
lahiyeti münha<man devlet reisi icra 
eder. 

Madde 3 - Bu günden itib"ren 
Dantzig serbest şehri bütün toprdk
Jarıla ve halkile Almanyanın ayrılmaz 
bir cüzini teşkil eder 

Madde : 4 - Alınan kanunları!lın 

tatbikine değin, anayasa hariç olmak 
üzre Oantzig kanunları meriyette ka
lacaktır : 

Führerim, 
Dantzigin ve onun hJlkı namına 

devletin bu anayasasını tasvib t'tmcni
zi ve bir kanunla Oantzıg'in Alman· 
ya ile birleştiğini isdar etmenizi ıica 
ederim. Dantzig sadakat ve şükranla 
size bağlıdır. Yaşasın Führcr. 

Ber lin : 1 (D. N. B.) - Ra 
yiştag (Alm1n meclisi) bugün top 
)anarak Danzigin Almanvaya if
h:ıkı h1disesi üierine hüku net ta 
rafından tevdi edilen kanunu alkış· 
lar arasında kabul ve tasdik etmiş 
lir Rayiştag hitlere de itimıd beyan 
etmiştir. 

Berlin : 1 (D. N. B.) - Hitlcr 
' bugünkü beyanatında, Al•nanyanın 
bundan iki gün evveline kadar Po 
lonyaya müzakere tekliflerinde bu 
Junduğu ıu ve fakat VarşJva hüku 
metinin bu tekliflere: karşı silahla 
hazır !ıklar ve bilhassa umumi sefer. 
bcrlik yaptığını ileri sürerek harhe 
Polı.Jnyanın sebebiyet vermekte ol 
duğunu kaydetmiştir. Führer şun · 
ları da ilave etmektedir : 

"Eğer iki gün evvel Alman 

ANKARJ.\DA 

Rayşbank'ın bir 
mümessili geldi 

Türk - Alman ticaret 
muah..!desi otomatik 

bir şekilde uzadı 

Jstanbul: 1 ( Telefonla ) - Türk 
Alman ticaret anlaşmasının müddeti 
dün akşam bitmiştir. 

Fakat anlaşma mucibince, müdde
tin bitmesinden iki ay evvel iki tara
fın biri anlaşmanın feshi hskkında 

müracaat et11ediği takdirde anlaşma 
o · a lalikman iki ay temdit edilmiş 

olacaktı . Bu müracaat yapılmadır ı için 
şimdi anlaşma tcşrinevvel sonuna 
kadar kendi kendine muteber ola-

c 1ktır. 
Diğer taraftan Rayş Bank mümessil 

olarak doktor Braun dün sabah tren· 
le şehrimize gelmiş ve Ankaraya git· 
miştir. ' 

Doktor Braunun yeni ticaret mu · 
ahedcsi yapılmdsı için hükfımetimizlc 
temaslar yapacağı anlaşılmaktadır. 

Seyhan vilayeti daimi 
encümeninden 

1 - 31 - 8 - 939 Tarihinde iha 
le edilnıelc üzere açık eksiltmeye ko 
nulan (8155) lira (45) kuruş keşif 
bedelli Adana - Karahş yo1unun 6 + 
600 8 ~ 030 arasmda (890) metrelik 
şosanın esaslı tamiratına istekli çık 
madığınd.ın m:i Ueti l 4 -9 - 939 ta 
rihine müsadif perşembe günü saat 
ona kadar uzatılmıştır. isteklilerin 
bu günde vilayet daimi encümenine 
ve keşifname, mukavel~name ve şart 
n1meferini görmek için Nafi& müdür 
lügüne muracaatları ilan olunur. 
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tekliflerini müzakere ve son reyimi r------------"'\ 
almak için Polonyalı mesul bir de Tu·· rkso·· zu·· 1 
lege gönderilmiş olsaydı, bugün Po 
lonya ile ihtilafımızı muslihane su 
rette hal faaliyetine geçmiş bu!u · 
nacak tık.,, 

Hitler bugün Rayiştagdaki be . 
yanatında, Almanyanın başka dev 
Jetlerle harp etmek istemediğini, 
fakat AJmanya ile harp etmek is 
tcyenlerle boy ölçüşmeğt hazır 
bulunduğunu söyledikten sonra hal 
ya - Almanya müoasebatına ge· 
çerek ltalyanın ~imdiye kadar Al 
manyaya gösterdiği yardımlara te
şekkür etmiş ve sözlerini şöyle bi 
tirmiştir, 

Gündelik siyasr gazete 

abone şartları 

12 Ayhk 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

Kuruş 

1200 
600 • 

300 
100 

l -Dış memlekelleı için Abone 

bedeli dcğişmeı yalnız posta maı;rafır 
zammedilir. 

2 - ilanlar için 

caat edilmelidir. 

idareye müta· 

Zayi teminat makbuzu 

Bu hayat memat. mücadelesinde 
Almanyanın hiç kimseden Lir yar 
dım btklediği yoktur, kimseye min· 
netlar değiliz. Almanya ~arp 50. 

nuna kadar bu kararında devam e 
dccektir. Doğum vi hastanesi için oılun 

teminatı olarak 15 7 939 tarihinde 
maliye veznesine yelırmış olduğum 

1 33. lira 75 kuruşla makbuzumu zayi 
ettım ögııeğini alacatımdan eskisinin 
hükmü olmadı~ı ilim olunur. 

Bu gece nöbetçi eczane 
Yeni postahane civarında 

Fuat eczahanesldir 

- il 

OJun mütaehhidi 
Yusuf Ziya Buğay 
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1 

1 

Akdenize gidecek 
vapurlarımız 

Bazı ihtiyati tedbirlere 
tabi tutuldu 

fstanbu! : 1 (Telefo I ) 
1 t d · · na - Dev e enızyolları 1Claresin«' d.. t.. • 1 . un uır e 
mır ge mış sefer halinde bı 1 

·1 d 1 Unan n mı er e bazı ihtiyati t db' 1 aC 

b"ld' . e ır er alın 
ması ı ırılmiştir. • 

Bilhassa Akdenizde s ·fer 
v;apurlarda geceleri ışıkl - edecek 
nec~ktir. ar maskele 

Bu hattaki gemiler ecel . 
la ışık yak ki g erı faz 

mıya ar ve salon ve k 
maralardaki ışıkları d a· 

. . d n ışarı sızma 
sı ıçın e pencereler i i .. .. ma 
tir bu b··c d 1 .Y ce ortulecek 

u urı ev ctlerın ·ı . 
her ihtimale karşı aldığı ~~~ı e~ınde 
birlerden b. "d' ıyata ted iti ır, 

MEMLEKETİMİZDE 

İhracı menedilen 
maddeler 

• A~kara ~ 1 a. a. - ithalat 
mı tarıf esinin 69' umu 

J 
J nuınarasında 

zı an mayi mad • h Ya· 
, enı ' ma ruk t 

mildeni yağlarla Benzol a ve 
ahi dö Pi ' ve tctra-omun gerek .. -k 
olsun T" k. d . gumru lenrnic , ur ıye en ıhra . y 

harice akt ç ' transıt ve 
armaııı Vekiller H 

kararile menedı'lm· t' eyeti 
ış ır. 

B lYl A lk:ş aı IFfnl 
iki Büyük Film e· d 

Yazh k ~~.:~.d. 
1 

LEYLAKLAR 
Fılminin eşsiz 

AÇARKEN 
Kahramanı 

Nelson Eddı· , . 
nın 

ESINE~A DÜNYASININ 
n Guzel Kadın A . . 

rhstı 

( Elenor Povel ) 
1 L E 

Yarattığı Em!a) . 
sız ve 

Muazzam Şaheseri 

I'.-~ZAL[~ 
1 2 ----

( John Boles ) 
v • 

( DORIS NOLAN'ın ) 
Oynadıkları ··-------··--.... * ... 

;_~eni Evliler ı ........ 
10991 

A& 
14 o 

3-

-----------------------------------
Taze kefal balık 

yumurtası 
D~nyıda en fazla ratbet gören Karat \Ş dalyanının y en i 

h
u' taıe kefal bıfıl.c yu nurtuı g .:IJi . Bu kuvvetli gı<lc1dan 

mahsul meş f F' 1 1 · l'd' S 
b 1 ınu bir ırsattır. ıat .ır e verış ı ır . atış yeri Tarsus 

istifade u.uıı 

d köşe başında 1 numaralı dükkandır . 
kapısın a 

T 
tan istiyenler: Eski istasy'1n caddesinde 

op .. t 
H •t Şadiye muracaa • 

amt ı-30 10991 

Seyhan Vakıflar Müdürlüğünden : 
Senelik 
Muhammen 
Bedeli Vakfı 

Dönüm 

Cinsi tahminen Mevkii Liıa icar müddeti 

__ __:::~--:Ü_ç_s_en-e~d~ir-----;:D:e~li~a~ğ:a-;:-ba~h=ç=e~i~k=en~9;3--·K;;a~r:ş::ıyaka sey· 
200 zade tarla han mahallesi 

da evsafı yazılı tarlanın 1 - 9 - 939 tarihinden itibaren üç 
~u~arı 

0 
gün müddetle artırmaya konulmuştur. ihalesi 8- 9- 939 

senelık 1~1~1 0 t onda Vakıflar idaresinde yapılacaktır. lsteklılerin müra · 
Cuma gunıı saa 10988 

·ı~ olunur. 
caatları ı an 30 - 2 - 5 

--------------------------------------~ ------
Adana biçki yurdu 
Refika Recep Tümerkan 

kilise sokağındaki yurda talebe 
kaydioe başlamıştır 

G A 10995 
t - 10 . 

Bebekli 

~---------------------------------------

yeni çıkan kanur. ve nizamlar 

Belediye istimlak Kanunu 

Kanun No; 37 ~ 
Kabuftarihi: 71711939 

Neşri tarihi: 14/7/1939 

• Oiinden artan · 

• bah e ve yt-şil sahaların etrafınd ıki adalarda, inşaa
meydanların, u.m.u~1

1 • t:rihinden itibaren bir sene içinde yapılmağa baş · 
. . ·ıdit.ının ı anı . '"dd 1 b' . ta ııın ven 5 f da bitirilen bınalar l O sene mu et e rna vergı-

d 'k" srne zar ın 
lanıp a ı 1 
. f tutulur. • sınden mua 

1 
d evveld"n mevcud oluı' ta üç sene zarfın la plana uy· 

·b' er er e • , 
Bu gı 1 y tbedilen binalar için muıfiyet müddeti beş sene lir. 

gun ş·kle ka _ Belediye namına istimlak olunacak yerlerin mesaha ve 
Madde/ d gösterir mufassal bir haritası belediye mühendisi ve 

cins ve hu u u~u d Nafıa mühendisi ve bunların bulunmadığı yerlerde 
bulunmayan yer er u:u ve bunlar da yolcsa bele Jiye kalfası tarafından ya. 

. ve fen mem . 
mımar 

1 
d' e Encümenine tevdı olunor. 

pılarak ~e e ıy istimlake lüzum görüldüğü takdirde, istimlak sebeblerini 
Encu~ence bata yapılarak mahallin en büyük mülkiye amirine gön· 

bildirir bır maz 

derilir. .. "k müikiye amiri evrakın gelmesinden itibaren 15 gün içinde, 
En buy~ . lakin amme menfaatlerine uygun olup olmadığına karar 

yıpılacık ıst.ı~ e bildirir. istimi.ikin amme menfaatlerine uygun olduğu 
vererek belcdıy y •·d· 

d k' kararlar katı ır. hakkın .ı 1 • • menfaatlerine uygun olmadı~ına dair verilecek ka-
l timlalun amme · ı k k · 1 5 b 1 d'ye encümenlerinin kararları e, aza mer ezı o may:tn 

rarlara karşıd,. ele .
1 bat.lı bulundukları kazı kaymakamına ve kaza bele· 

k ba bele ıye en, 5 . . h'. k. . . . d b asa . ·ıayet belcdıyeleu de fJa ılıye Ve aletıne ıtıraz a u· 
diyeleri ,vahylet. vaeı. ~·zerine verilecek kararlar kat'idir. 
1 b'lir er. ır 
una 1 

• ' sfiıt.i en büyük mülkiye amirinin uhdesinde bulunan yer. 
Befedıye reı 5 d h kk d ı . . . }"kin amme menfaatlerine uygun olup olma ığı a ın a~:ı 

lerde ıstı'.11 a · · ı · ı · · ı · · · ı · t k a bclediyelerı ıçin bağlı olduk arı vı ayetın va ısı ve vı aye 
karar~ar,f ~z aid olanlar ha~kında da Dahiliye Vekili tarafınd;ın kal'i 
beledıye erıne 
1 k ittihaz olunur • 

0 arAa. menfaatleri hakkındaki kat'i kararlar altyhine Devlet Şurası · 
mme 

.. acaat olunamaz. 
na ::~de 8 - istimlak edil~cek binalar ve arsalar i1e binalı ve binası z 

. ve bahçeler iı;in belediye meclisince, meclis azasından bir ve bele· 

~:;:
1 

mınta~ası~.daki ~mlak sa~iplt~inden bir ve belediyede vazıfe sahibi 
o)mıyan bır muhendıs veya hır mımar ve bunların bulunmadığı yerlerde 

(Sonu Var) 8953 

) 
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Adana Borsası Muameleleri 

_ _ ~ ----~p c....:..A..:.:M:::..U::.:.K ve KOZA 
KiLO FIATl 

En az ı En çok 
K. S. K. S. 

CiNSi 

Koza 

1 
•---p~-,-----1------iyasa parlağı • 

-'~--·-----
~~-1--!-Piyasa temizi • 1 

-K'ev'and 
-Klevland ( Y.M. ) 

I 
28 1 35 

1 

YA P A GI 

Satılan Mikdar 

Kilo 

Beyaz 1 1 1 -s~c;--'-;ivah.--- - - ---

Çl<"ilT 

: :=-~Y'=._e.'r_li~~:"'"~·:-:;:.'""'ı~""'k1-~'-.-k~.---_---~IS]O-- _ ---~--_ -------~----_ -_ -·_
H U BUBAT 

-3,50 
3,62 

• 

Buğday Kıbrı_:cs _ _ _ 
• Yerli 

Ment'-a-nc __ _ 

_ ___ ı __ _ 
~----

-
Arpa 3 3, 12 
Fasulya 

'.l,80--
--- ------~ Yulaf 

Delice 
Kuş yemi 

~K~e_te_n_to~h_u_m_n _ __ ,__9-'-,2_5 __ ı::--
Mercimek 

---------

Susam 13,75 / 

U N ,---------- ----· _ Dört yıldız Salih 
üç ,, ,, --

- Diııt }tldt7 Do~rul~k---

Simit .. 
Livr rpol Telgrafları 

1 I 9 I 1938 
,.ntim 1 

Hazır , 5 42 - --- ----- - 1--
Vadeli 1. 4 - ' '/'2 -_ Vadeli 111 4 71 

_!-lınd ham 4 - 5S 
Ncvyork - -8- 4T 

Kaml:-iyo ve Para 
iş Bauka.ımdan alınmıştır. 

-,,,ı;-,.,-----~ 1 -

- R_aı_İil!1_'!!~ ~- = = 
Frank (Fransız ) 3 16 
-stcılin (ilıırilizJ ~- -S 35 
-~olar ( Amcııka) _ ·127 /_::-14 

lrank ( İ•viçrc) 00 00 

Tüm Satın Alma Komisyoııu Re
isliği : 

l - Adanadaki birliklerin kışlık mahıukat ihtyaci ;ç:n 15.000 kilo 
sö niko1c maden köınürii açık eksiltme ıle 18.9 /939 p ı zartesi günü saat 

onda ihalesi yapılmak üue eksiltmeye konulmuştur Muhammen bedeli 
'19 5 l !ıra olup ilk teminatı 371 lira 15 kuruştur. 

2 - Eksiltme Adana Tümen karargahınJa satın alma komısyoııun d a 
yapıldc.ıktır lst kliler şırtnamesiııi A~k.ıra f; tanhul levnı ·n am irlıkl r ıi 
ıle Kayseıı kor ve Adana Ja Tü .ıı Satın ı\ ! ıııa Ko . ıı S} Onları nJ.ı her giiıı 
göre bilırler, 

3 - istekliler 2490 sayı 1 ı kanunun 2, 3 ci maddeleri ıi haiz oldukla 
rına dair vesaiki hamil olmak üzre ih<ıle saalında ilk temirıal m;ıkbuzıl e 
müracaat elnıelrri lazımdır. 27- 2 - 7 - 12 10982 

T. iŞ B·ANKASI' nın 
1939 K. Tasarruf 

32,000 LiRA 

ikran1iye planı 

MÜKAFAT 

Kuralar:_ l Şubat , l Mayıs , 26 ,\ğu.!ılos, 1 Eylıil, 
1 ft<ıncı t eşri n tarihlerinde çekilecektir 

1 K R A M 1 Y E L E R: 

1 Adet 2COO Liralık 2.000 Lira -
5 H 1000 • ~ . 000 • 
8 H 500 4000 H • 

16 • 350 4.000 H 

60 1 ()l) 
H 

• • 6.llOO • 65 
H 50 • 4 750 H 

250 H 75 6.250 • H 

415 32000 

T. iş Baıık a> ı na paı.ı yaİırnıakla, yal nız r ra lıiriklırnıiş olmaz, a)ni 
zamaırcla t~lıh;nizi de denemiş olu•sunuz 10661 

S üdün ka y mağını 

tamamen çıkar ı r 

Kolay işler. 

Yapılışı basittir. 

Fiyatı ehvend i r . 

Elektrik evi 
Her türlü Elektrik ve makine 

tesisatı, Elektrik malzemesi, Radyo 
ve Elektrik aletleri tamiratı Tungs
ram A mpulleri, Ganz fabrikas ı ma 
mulatı Adana Acentalığı • 

Eski Orozdibak karşısı No::8S 
l v736 45 

,.-
1 

Fa zarları 

Karataşa -ı 
Otobüs 

Adana Mersin ve ha YalisAca 1'tas 
Her gUn işleyen OtobU>ten 

başka Pazar günleri ayrıca diger 
bir Otobus işletilecektir. 

Adanada hükumet caddesinde Bu Otobüs, Saat kului karşı
sında Çarşı Hamamı - Ulucami 
kö~esinde bekleyecek ve oradan 
hareket edecektir , Ömer Başeğmez ticarethanesi 93 
Sabahlan tam saat 7 de 

50 kuruş 

T um Satınalma komisyonu reisliğinden: 

Cinsi Mıktan Muhammen bedelı ilk teminat 

Patlıcan 12,000 780 58 50 
Domates 17,500 700 52 50 
Ayşekad ın fasul y as ı 10,000 900 67 50 
Kabak 6,000 490 33 75 
Bamye 10,000 500 37 50 
Taze bi ber 1,500 1500 1 l 25 

1 Ada ,ıadakı bırlıkl~rin ıhtiyacı ıçin mukaveleye bağlanmak üzere 
15 8 - 9.>9 da ih1lesı yapılacığı ilan edilen lıu sebzelere verilen fiatl ar 
pa ha lı göriılınüşliir. Kanuııuıı 43 nıadde.i mucibince on gün t <!ındi t edi l 
miştir . 

2- Bu sebzeleıin ihalesi 8 - 9 - 939 gününe tesadüf eden cuma günü 
saat on b eşte açık ebiltm~ ile ihalesi yapılacaktır , 

3 - Talipler muvakkat teminatlarilc belli gün ve saa tta tü men ka-
rargalıın:lakı S1lınalma komisyo ıuna müracaatla rı. 10996 

Doktor 

i. Kemal Satır 
Kızılay civarında İs kan da iresi yan ında 

Müslüm a partman ı 

Hastalarını her gUn sab ahtan akfama kadar kabul eder. 

GA. 14 26 10909 

·~------------------~------~-------

• 

' 

'" :#:· -,,· 

,_ • ör-j 
TUR.KIY! ' 

L!~!!!'.:A~:!:~f:l~.CUM~J~Jf ANımsi J 

c. ......... ____. ................................ .. 

Nazarı dikkate 

Milli Mensucat Hastanesi Müdürlüğünden : 

Sıhhat ve içtimai muavenet Vekaletinin 9 - 8 - 939 tarih ve 20 
numara lı ruhsatiyesi ile hastanemizin 23 yatağını haricden gelecek ücretli 

hastalara tahsis ediyoruz. 
Hastanemiz Adananın en havadar bir yerinde etrafı portakal ve çi · 

çek bahçelerile muhat modern, her türlü konforu h~vi ve feıınin bütün 
i cap l arını içinde toplamış müstesna bir sıhhat yurdudur. 

Bilgisi, iktidarı ve muvaffakiyetli ame liy;ıtlarile herkesin itimat ve 
tevtccühunu kazanmış olan Operatörümüz çok müsait ~arılarla hastaları 
nı tedavi edecektir. 

Hastanemizde tedavi olmak isttyen '1ütün müracaat sahipleri haric· 
den de dil edikl eri ı;>oktoru serbestce alabilirler, 

Muhterem halkımıza bir hizmet gayesile açılan bu yurt çolı: ucuz 
ücretlerl e memleketin sıhhati için herkesin emrindedir. 

Hastane Gazhane yanındaki yol ile ~ehre bağlıdır. 

Her ih t iyaç anında h1stane müd iirlüğüne m'iracaat dilmesi rica 
olunur. 8 - 15 G . A. 10939 

Adana hükumet civarında Ulusparkı karşısında 
Bizim bisikletci Yuous Necip Ôzyazgan 

Bisiklet ve Motosiklet 
Meraklılarına ! 

Dürkopp 

Acantalığını almak için sene 

lerdenberi uğraştığım DÜRKOP 
fa brika sının bi>iklelleri gelmişi ir . 

Dünyanın en eski fabrikasının 

yaptığı , bütün malzemesi çelikten 

olan DÜRKOP Bisikletlerinin ma

deni aksamı Kıomdan mamul olup 
yağmur ve çamura rağmen katiyen 

pas tutmaz Bisiklet meraklılarının 

teşrifl erinde DÜRKOP Bisikletleri · 

ni görmek ve almak menfaatleri 
iktizasındandır. Bilumum bisiklet 

yedek parçalarile Kontinantal iç ve 
d ı ş lastikl eri mağazamızda mevcut -
tu r. 10911 10 - 45 

Dürkopp 

Umumi neşriyat müdürü 

Macid Güçlü 
Adana Türkıözü matbaası 


